
Zápis ze zasedaní školské rady 

ze dne 18.5.2022 
   Zúčastnění: 

Ing. Jana Kubíčková Berková 

Host Mgr. Alena Boháčová 

Bc. et. Bc. Dominika Bednářová  

Ing. Jiří Malý 

Jitka Faltusová 

Mgr. Pavla Motyčková 

Mgr. Petra Bednaříková 

Mgr. Nikola Goňová 

Mgr. Tereza Šafářová 

Zapisovatel Markéta Faltusová

Program: 

- výsledky zápisu do 1.třídy školní rok 2022/2023 
- výsledky zápisu do MŠ školní rok 2022/2023 
- plánované projekty 
- ostatní 

1. Výsledky zápisu do 1. třídy školní rok 2022/2023 

Do 1. třídy bylo tento rok přijato 12 dětí. V příštím školním roce bude 
v základní škole celkem 60 dětí. 

2. Výsledky zápisu do MŠ školní rok 2022/2023 

V mateřské škole je 12 volných míst. Bylo přijeto celkem 10 dětí – 9 dětí 
z Nekoře (1 dvouleté), 1 ze Studeného. Odmítnuté byly 3 žádosti (dvouleté 
děti).  

Třídnictví pro školní rok 2022/2023 
 

Mateřská škola    
Kuřátka  
 
Vlasta Zářecká 
Markéta Bezstarostiová  
 
Liščata  
 
Mgr. Pavla Zamazalová 
Mgr. Eliška Novotná 
 
 
 
 
 
 

Základní škola  
1. ročník 
Mgr. Petr Malý 
 
  2. ročník 
Mgr. Ludmila Hájková 
 
3. ročník 
Mgr. Tereza Šafářová 
 
4. a 5. ročník 
Mgr. Nikola Goňová 
+ asistent pedagoga 
 
 
 



3. Proběhlé a plánované projekty 

Mateřská a základní škola mají za sebou spoustu krásných a zajímavých akcí 
(projektové dny, divadelní představení, uspávání broučků, lyžařský kurz, 
vystoupení na setkání seniorů, sportovní den ESSD, matematický klokánek, 
Den Země,…). V mateřské škole i základní škole právě probíhá plavecký 
výcvik.  
Těší se na mnoho báječných akcí – vystoupení na vítání občánků, zahradní 
slavnost – loučení s předškoláky, výlety, muzikoterapie, zelený Pardoubek, 
MDD – Školní Švihák. 
 
Velkým úspěchem je umístění 2 dětí v okresním kole výtvarné soutěže. Dále 
také postup jednoho žáka do celostátního kola. 
 
V tomto školním roce proběhly  také 4 brigády (dvě na podzim a dvě na jaře). 

Plánované aktivity 

• Kulatý stůl málotřídek – MAS Sdružení Splav 
• Seminář Děti, environmentální výchova a permakultura 

 
Plánované jsou projektové dny, lyžařský kurz, tematické procházky, setkávání 
s rodiči v MŠ, akce pro rodiče a veřejnost. 
Finanční otázky 

• Škola je finančně stabilní 
• Školkovné od 1. 9. 2022 bude navýšeno na 500 Kč/měsíc (na základě 

provozních nákladů za rok 2021) 

Započaté investice 2022 

• Výměna podlahové krytiny na chodbách  a v šatně ZŠ  (čeká se na 
nabídky dodavatelů) 

• Pokračuje výměna školního nábytku / 2021 – 2023 
• Aquastop MŠ / 35,5 tis. Kč 
• Nákup 15 ks notebooků pro výuku IT ve 4. a 5. ročníku / cca 160 tis. 

Kč 
• Nabíjecí skříň / 35 tis. Kč 
• Interaktivní tabule do tříd 1x / cca 100 tis. Kč  /  2021-2023 
• Lavičky u autobus. zastávky / cca 20 tis. 

4. Doplňovací volby do školské rady 

Vzhledem k tomu, že v září 2022 končí volební období zastupitelů obce, bude 
nutné znovu zvolit zástupce za zřizovatele. P. Bednaříková již od 09/2022 
nebude mít dítě ve škole, za ni bude muset být zvolen zástupce rodičů. 
 
 
Předpokládaný termín příští schůze je plánován dne 23.11.2022. 
 
 
 
 
Dne 19.5.2022 Zapsala Markéta Bezstarostiová 


